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vertrouwen uit in het beleid van het zittend ministerie 
en verklaart zich voor: 

»10. Doorvoering der sociale verzekering en, in 
verband daarmede; 20.  herziening der tarieven van 
in- en uitvoer, waardoor de voorwaarden van voort-
brenging binnen eigen grenzen zooveel mogelijk ge-
lijk worden gemaakt met die van het buitenland; 
30 regeling der administratieve rechtspraak, ook met. 
het oog op de sociale wetgeving; 40  verdere gelijk-
making van openbaar en bijzonder onderwijs; 50. in-
voering van gezinshoofdenkiesrecht met evenredige 
vertegenwoordiging." 

Op de vergadering werd medegedeeld, dat liet be-
stuur had onderhandeld met de Antirevolutionaire 
en de Christelijk-Historische partijen, en dat men 
overeengekomen was ten opzichte van de volgende 
punten : 10. Geen wijziging in districten, waar een 
lid van rechts zit. 20.  In districten, waar verliezen 
zijn geleden in 1905, komt de fractie, die verloor, het 
eerst in aanmerking. 30•  Groote steden maken da 
kwestie onderling uit. In Friesland wordt de kwestie 
onderling uitgemaakt. Ook omtrent linksehe districten 
is geen bepaling vastgesteld. 

Aan deze punten hechtte de vergadering bij accla-
matie hare goedkeuring. 

Een program van beginselen uit te vaardigen, 
is niet opgenomen onder de bepalingen in de Statuten 
waaruit het doel blijkt. 

De ProvLaciale Bond in Noordbrabant is niet, 
aangesloten bij den Algemeenen Bond, omdat de Noord-
Brabantsche kiesvereenigingen meenden, dat door da 
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verdeeling van het stemmenaantal in den Algemeenen 
Bond, de invloed van het overwegend Roomsch-Katho-
lieke Zuiden niet voldoende tot zijn recht kon komen. 

Principieel onderscheid tusschen beide Bonden is 
er echter niet. De belangrijkste artikelen in het 
Reglement zijn: 

Art, 1. 

De Roomsch Katholieke districtskiesvereenigingen 
in Noord-Brabant, tot welker werkkring behoort het 
stellen of ondersteunen van candidaten voor het 
lidmaatschap van de Tweede Kamer der Staten-Gene-
raal, vormen een bond van Roomsch Katholieke 
Kiesvereenigingen in Noord-Brabant. 

Art, 2. 

Slechts ééne Kiesvereeniging uit elk district voor 
de verkiezing van leden der Tweede Kamer, wordt 
als lid van den Bond aangenomen. 

Art, 3, 

Het doel van den Bond is: ter bevordering van de 
belangen van Kerk en Staat in Nederland, meer 
bijzonder in de Provincie Noord-Brabant, de organisatie 
en de eenheid der Katholieke Staatspartij aldaar te 
ontwikkelen en te versterken. 

Hij tracht dat doel te bereiken door: 
a. bij gewichtige politieke aangelegenheden als 

gemeenschappelijk orgaan van de bij den Bond aan. 
gesloten Kiesvereenigingen op te treden; 

b. zoo noodig, bij verkiezingen, bij het stellen van 
candidaten, bij andere politieke aangelegenheden aan 



de aangesloten kiesvereenigingen in algemeenen zin, 
te dienen van advies; 

c. de aangesloten Kiesvereenigingen bij andere 
politieke organisaties te vertegenwoordigen; 

d. zoo noodig vast te stellen een program van 
actie of tot vaststelling van zulk een program van 
actie met andere organisaties samen te werken, 

Het Bestuur van den Bond is aldus samengesteld: 
W. A.  Fick,  Voorzitter.  
Mr.  P. H. Loeff, Onder-Voorzitter. 
C. J. Verheyen, Penningmeester. 
W. J. F. Juten, Secretaris. 
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